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Den rumänska befolkningen i norra Transsylvanien
under ockupation

I augusti 1940 fick Ungern som ett resultat av 
besluten i “Andra Wienkonventionen” (Second 
Vienna Award) den rumänska provinsen norra 
Transsylvanien av Nazityskland. Ungern var vid 
denna tid allierat med Nazityskland. Beslutet 
upphävde en del av Trianon-fördraget som slöts i 
Versailles efter första världskriget, då kejsardömet 
Tyskland förlorade kriget och det österrikisk-
ungerska imperiet kollapsade. I Trianon-fördraget 
1920 fick Rumänien norra Transsylvanien.

Direkt efter beslutet i Wien i augusti 1940,  
invaderade ungerska trupper provinsen och 
ockuperade flera städer, inklusive Sighet. Den 
huvudsakligen ungerska befolkningen välkomnade 
entusiastiskt denna utveckling och ockupationen 
innebar i praktiken att Transsylvanien avskiljdes 
från resten av Rumänien. Större delen av den ungerska befolkningen i de norra delarna hoppades att kriget skulle 
sluta med en seger för Nazityskland och att provinsen då permanent skulle återförenas med Ungern. I själva verket 
kontrollerade Ungern området från 1940 ända fram till 1944, då den snabbt avancerande Röda armén lade under sig 
norra Transsylvanien och Ungern tvingades lämna provinsen.

Omedelbart efter att de ungerska trupperna tagit kontroll över regionen började ungerska myndigheter döda eller 
deportera etniska rumäner som de ansåg farliga eller fientliga till ”det egentliga Rumänien”. Under hösten 1940, 
massakrerade ungerska militära eller paramilitära trupper icke ungerska civila för att skapa panik bland rumäner, judar 
och zigenare, så att de skulle fly till ”det gamla Rumänien”. Tusentals utvisades eller flydde. Rumänska myndigheter å 
sin sida tvingade ungrare att fly norrut till norra Transsylvanien. När dessa åtgärder hade genomförts hade mer än 100 
000 människor tvingats flytta.

Enligt en folkräkning som genomfördes av ungerska myndigheter 1941, var ungefär 50 % av befolkningen i norra 
Transsylvanien av ungersk härkomst. Inte förvånande fortsatte sammandrabbningarna mellan etniska ungrare och 
etniska rumäner under hela kriget. Ungrare, understödda av myndigheterna, diskriminerade, förföljde och överföll 
etniska rumäner.

I slutet av 1943 hade ungefär 220 000 etniska rumäner utvisats från norra Transsylvanien. Rädda för den ungerska 
regimen, flydde många från sina byar och blev så kallade interna flyktingar. Diskrimineringen tvingade de flesta rumänska 
skolor i provinsen att stänga och många kyrkor förstördes. Liksom i andra områden som ockuperats av Nazityskland 
hjälpte människor trots allt varandra, även om de tillhörde en annan etnisk grupp eller religion. Ett exempel på en 
ungrare som hjälpte rumäner är Joseph Gall i byn Trznea. Han räddade många rumänska familjer från att dödas av 
ungerska förföljare.

Förföljelserna av etniska rumäner upphörde först i augusti 1944, när Rumänien lämnade axelmakterna – Tyskland, 
Italien och Japan – och allierade sig med Sovjetunionen, Storbritannien och Förenta Staterna.
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Ungerska trupper marscherar in i Zalău den 8 september 1940.
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Trots detta fortsatte ungerska trupper att utsätta den återstående rumänska befolkningen för ohyggliga övergrepp så 
länge de kunde. Ett exempel bland många är händelserna i byn Moisei, i Maramures-regionen. Trettioen rumänska 
bybor togs till fånga och tvingades in i ett hus där de brutalt mördades. De två som överlevde anklagades för högförräderi 
och skickades till ett arbetsläger. Därefter brände ungrarna ner hela byn.

Sent på våren 1944 organiserade och genomförde det ungerska gendarmeriet deportationen av tiotusentals judar från 
norra Transsylvanien till gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau. Ordern kom från den antisemitiska regimen i Ungern, 
som samarbetade nära med SS-experterna på deportationer, Adolf Eichmanns specialkommando. De allra flesta gasades 
ihjäl omedelbart efter ankomsten, tillsammans med hundratusentals judar från olika delar av Ungern. En av de få 
överlevande från de ohyggligt brutala aktionerna i norra Transsylvanien var Elie Wiesel, som senare fick nobelpriset 
i litteratur. Några av hans viktigaste berättelser handlar om hans erfarenheter som jude i norra Transsylvanien under 
Förintelsen.

Som tidigare sagts, upphörde den ungerska ockupationen av norra Transsylvanien hösten 1944, då Rumänien bytte sida 
och allierade sig med Sovjetunionen. Ungerska trupper flydde tillbaka till Ungern och norra Transsylvanien lämnades 
tillbaka till Rumänien.
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